
¥ 
Raadsvoorstel 

 

  Raadsvoorstel ¥ Pagina 1 van 2 

Registratienummer: 

 

RVO18.0020 Portefeuillehouder: P.T. Bais 

Van afdeling: P.T. Bais; VVD Ter inzage gelegde stukken / bijlagen:  Voorbeelden fonteinen van internationale allure 

(IR18.xxxx)  Pré-advies college van burgemeester en 

wethouders (AU18.xxxx) 

 

  

Onderwerp:  krediet aanleg fontein in het stadspark 

 

Gevraagd besluit: 

 

1. Een krediet van € 500.000,- beschikbaar te stellen voor de aanleg van een fontein in het stadspark; 

2. vast te stellen de hieruit voortvloeiende wijziging van de programmabegroting 2018. 

 

Publiekssamenvatting 

De voorbereidingen voor de aanleg van het stadspark naar de dijk toe zijn in volle gang. 

Volgens de fractie van de VVD  is dit een uitgelezen mogelijkheid een beeldbepalende fontein te kunnen 

realiseren in het centrum van de stad en is hiervoor breed draagvlak. De raad wordt gevraagd hiervoor een 

budget beschikbaar te stellen. 

 

Inleiding 

Met de vaststelling van het uitwerkingsplan Stadshart is besloten een stadspark aan te leggen vanaf het 

stationsgebouw naar de dijk. De eerste fase van het stadspark is reeds gerealiseerd; voor de volgende fase 

heeft u een budget beschikbaar gesteld. De voorbereiding van de tweede fase is in volle gang. 

Nagedacht wordt nog over de toevoeging van een beeldbepalend element aan het park. 

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

Met de aanleg van een beeldbepalende fontein in het stadspark wordt beoogd bij te dragen aan een positieve 

beleving van het stadspark, een positieve uitstraling van de stad naar buiten toe en het creëren van een 

spraakmakende landmark in het centrum van de stad. 

 

Kader 

In het Uitwerkingsplan Stadshart is de koers bepaald voor de stedelijke ontwikkeling in het centrumgebied. 

In artikel 147a van de Gemeentewet is het recht van initiatief opgenomen. 

 

Argumenten 

Wie kent ze niet: de Trevi fontein in Rome, de Bellagio fonteinen in Las Vegas, de Font Màgica in Barcelona, de 

friendship of the people in Moskou en de Swarovski fontein in Innsbruck. Geweldige fonteinen van formaat 

zetten de steden nationaal en internationaal positief op de kaart en vormen een belangrijke landmark voor de 

vele toeristen die speciaal naar deze fonteinen komen kijken. De talrijke magistrale foto’s op internet dragen bij 
aan een positieve uitstraling van de stad. 

 

Den Helder mist nog een spraakmakende fontein in het centrum. De tweede fase van het stadspark biedt een 

uitgelezen mogelijkheid om een publiekstrekker van formaat aan te leggen en daarmee geschiedenis te 

schrijven. 

 

Overeenkomstig de Gemeentewet is het college van burgemeester en wethouders in de gelegenheid gesteld 

een pré-advies uit te brengen. Het college staat in beginsel positief tegenover het initiatiefvoorstel maar heeft 

bedenkingen over de hoogte van het benodigde bedrag.  
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Maatschappelijk draagvlak 

Het draagvlak onder de Helderse bevolking is niet onderzocht. Uit onze contacten in de samenleving en de 

reacties op facebook naar aanleiding van dit initiatief zijn wij van mening dat er breed draagvlak is voor dit 

initiatief. 

Het voorstel is referendabel. Gelet op het vorenstaande achten wij een referendum niet noodzakelijk. 

 

Financiële consequenties 

Uit een globale kostenraming blijkt dat een budget van € 500.000,- benodigd is voor de aanleg van een 

beeldbepalende fontein in het stadspark. Voorgesteld wordt dit budget te bekostigen vanuit de algemene 

reserve van de gemeente. De omvang van de algemene reserve biedt hiervoor voldoende mogelijkheden: de 

weerstandsratio komt hiermee op 1,43. 

 

Communicatie 

Via de gebruikelijke communicatiemiddelen wordt aandacht besteed aan uw besluit over dit initiatiefvoorstel. 

Voor de nadere uitwerking wordt een apart Plan van Aanpak opgesteld, waarin ook een communicatieplan is 

opgenomen. 

 

Realisatie 

Ontwerpers worden door Zeestad uitgenodigd concrete ideeën in te dienen aan de hand van vooraf gestelde 

criteria. De ontwerpen worden vervolgens beoordeeld door een aparte commissie, waarin ook raadsleden, het 

wijkteam Centrum en de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit zijn vertegenwoordigd. 

Het ontwerp dat de voorkeur geniet wordt besproken met de commissie Stadsontwikkeling en –beheer. 

Zeestad draagt verder zorg voor de realisatie. 

 

In de criteria voor de ontwerpen worden bepalingen betreffende duurzaamheid opgenomen. 

Naast de toepassing van milieuvriendelijke materialen, moet ook het onderhoud op een milieuvriendelijke wijze 

kunnen plaatsvinden. Voor de watervoorziening wordt gedacht aan opgevangen regenwater. 

 

 

Den Helder, 22 maart 2018 

 

 

 

Namens de fractie van de VVD 

 

P.T. Bais 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 


